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BAKGRUND
I Tjörns kommun finns flera äldre kustsamhällen där gällande planer är inaktuella och behöver uppdateras. Ett exem-
pel är området Buskär i Skärhamn. Inom Buskär har fastighetsägaren till Tubberöd 1:201 sökt plantillstånd för att upp-
föra nya byggnader innehållande 23 lägenheter, p-platser samt cirka 15 båtplatser. Plantillstånd gavs 2007-10-03 (Dnr 
2005/0753). I samband med detta gavs också Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan 
för övriga delar av Buskär då befintlig bebyggelse inte har stöd i gällande plan. Planen har utarbetats i samarbete mel-
lan Tjörns kommun och fastighetsägarna inom området. 

PLANDATA
Areal
Planområdet omfattar ca 2,3 ha.

Markägoförhållanden
Nästan alla fastigheter inom planområdet är privatägda. Magasinsgatan med dess förlängning ut i havet och stora 
delar av vattenområdet (Tubberöd 1:488) ägs av kommunen.

Orienteringskarta över Skärhamn.

BAKGRUND, PLANDATA, SYFTE OCH HUVUDDRAG

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte
Planen syftar till att genom planbestämmelser reglera området utifrån dagens förutsättningar och att möjliggöra en 
utveckling av området. 
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Planens huvuddrag
Planen syftar till att ge befintliga bostadshus överensstämmande byggrätter samt pröva möjligheten att i befintliga 
magasin anordna bostäder i övervåningen och verksamheter på det nedre planet, inom den norra delen av planområ-
det. Planen syftar även till att pröva en större nybyggnation i planområdets västra del. Stor flexibilitet mellan bostads-
ändamål och icke störande verksamheter eftersträvas. Ny bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär. Genom 
varsamhetsbestämmelser regleras de viktigaste karaktärsdragen i kulturmiljön. Exploateringsområdet regleras i volym 
och vissa gestaltningsprinciper för att harmonisera med omgivande bebyggelse. 

Planområdet
Planområdet ligger i en del av Skärhamns historiska centrum och gränsar till torget. Kulturmiljöunderlaget, som tagits 
fram under planarbetet, visar att flera byggnader är byggda innan 1932. Planområdet innefattar 20 fastigheter varav 
de flesta för bostadsändamål. 

GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER
Översiktsplan mm
Förslaget stämmer överrens med gällande översiktsplan 2013. Området ingår också i Tjörns kommuns kulturminnes-
vårdsprogram från 1988 och är utpekat som värdefull kulturmiljö. Programmet poängterar att planera utifrån kulturhis-
toriska värden. I tätortsstudien för Skärhamn från 2006 framhålls de kulturhistoriska värdena samt hur viktigt det är att 
anpassa förändringar till den befintliga bebyggelsens förutsättningar. Även betydelsen av bevarande av kulturmiljön 
för den växande besöksnäringen utpekas som väsentlig.

Detaljplaner

GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

Utsnitt av gällande byggnadsplan.  Ungefärlig planavgränsningen är inte exakt.

För området gäller byggnadsplan för centrala delen av Hamnområdet i Skärhamn 14-STE-2279 från 1961. De rosa-
färgade områdena har beteckningen M: Område för magasins- och fiskberedningsändamål. Gula områden visar 
vägmark respektive garageändamål. Byggrätterna för bostadsändamål betecknade BIv överensstämmer inte med 
befintliga husplaceringar. Vid torget i södra delen är ändamålet handel och bostäder. I övrigt är stora delar av marken 
prickad och får inte bebyggas. 



Flygbild över Buskär (HydroGis) Vy från havet mot Buskär 1920 (Bohusläns museum)
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Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott samt kommunfullmäktige har 
fattat följande beslut:

- 2007-10-03 (SBN § 180) planstart för Tubberöd 1:201 m fl
- 2011-11-16 (SBN § 324) inriktning för planarbetet 
- 2012-06-26 (SBN§ 163) att sända planhandlingarna på samråd. 
- 2013-11-13 (SBN§ 284) att godkännande av samrådsredogörelsen 
- 2014-09-03 (SBN§ 236) att sända planhandlingar på utställning
- 2015-03-24 (KMSU § 55) godkännande utställningsutlåtande 
- 2015-11-12 (KF § 194) Antagande detaljplan

Riksintresse 
Buskär ligger inte inom något riksintresse. Ett NATURA 2000-område finns i närheten av planområdet i Brevikskile, ca 
550 meter nordväst om planområdet. 

Avvägning enligt PBL och miljöbalken
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande i enlighet med PBL 1987:10. 

En behovsbedömning har upprättats för att avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för detaljplanen. 
I denna framgår att planen inte bedöms ge betydande miljöpåverkan på land men att i samrådsskedet föreslagna 
småbåtshamn kan påverka vattenområdet samt kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet. En MKB för vat-
tenområdet har tagits fram. Hela Tjörn faller även under Miljöbalkens 4e kap 4§ gällande högexploaterad kust. Detta 
innebär restriktioner för fritidshusutbyggnad samt vissa fabriker och verk. 

Efter samrådsskedet har småbåtshamnen strukits ur planförslaget och inga nya anläggningar föreslås inom vattenom-
rådet. Ett genomförande av planförslaget bedöms därmed inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrel-
sen har beretts tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och i sitt yttrande 2012-12-11 gjort samma bedömning 
som kommunen om att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Platsen
Planområdet ligger i centrala Skärhamn på Tjörns västsida. Buskär med närmiljö är en gammal miljö sett ur ett 
Skärhamnperspektiv: Området utgör en bebyggelsemiljö som vittnar om tidigare verksamheter och hur orten varit 
beroende av havet som näring. Planområdet omges av en varierad bebyggelse med liknande struktur och ramas in av 
havet åt både norr, väst och syd. Planområdet avgränsas åt öst av Hamngatan.

Den öppna karaktären med tydliga kopplingar mellan hav, brygga, kaj, magasin och bakomliggande gata är påtaglig 
och av offentlig karaktär genom tydliga öppningar, avsaknad av staket och avskärmade privata rum. Tillgängligheten 
till vattnet och relationen mellan Buskär och havet är av värde för upplevelsen av platsen samt ett tydligt karaktärsdrag 
med historiskt kontinuitet som hör samman med Buskärs bebyggelsemiljö. 

Magasinen och sjöbodarnas placering som en krans längs kajer och strand skiljer bostadsbebyggelsen från havet. 



3

1
2

7

Detta skapar en enhetlig siluett vilken tillsammans med Buskärs terräng är fondverkande. Betydelsen av upplevel-
sen av miljön från havet jämställs med upplevelsen av platsen från landsidan. Tydliga gränser mellan bostadsmiljön, 
magasinen, sjöbodarna och kajerna där rörligheten till vattnet är central för upplevelsen av Buskär som plats. Siktlin-
jerna i planområdet ger upphov till rumslighet och platsbildning. 

Buskärs historia samt kulturhistoriska värden beskrivs i rapporten Buskär - Kulturmiljöunderlag, 2011-03-11. 

Bebyggelse
Bebyggelsen är varierad och består av större magasin, mindre sjöbodar, bostadshus, förråd och bodar. Magasinen 
har en karaktäristisk utformning med sina stora avlånga volymer i falurött med sadeltak och sparsam detaljutform-
ning, vilket är av stor betydelse för upplevelsen av miljön genom en arkitektur som speglar byggnadens ursprung och 
funktion. Bostadsbebyggelsen är i huvudsak av typen västsvenskt dubbelhus med symmetrisk placering av dörrar och 
fönster, sadeltak, frontespis, ljusa kulörer och förhöjd grund i natursten. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Den enskilda byggnadens karaktärsdrag spelar en viktig roll för Buskärs samlade karaktär, likväl som för den enskilda 
byggnadens roll som del av en helhet.

Området kan delas in i tre delområden. Det första (1) området är den östra delen av området. Bebyggelsen här 
består huvudsakligen av bostadshus, där vissa inrymmer mindre verksamheter. Området är kuperat och omringas på 
samtliga sidor av gator. Det andra området (2) består av större byggnader som huvudsakligen inrymt eller inrymmer 
verksamheter. Området gränsar mot havet och här är avstånd mellan hav och byggnad relativt stort. Område tre (3) 
innehåller en småskalig verksamhetsmiljö samt bostadshus. Här ligger bebyggelsen tätare mot havet och varierad 
struktur med både kort och långsida mot kaj. 

Geoteknik
Marken inom området består i huvudsak av berg i dagen alternativt fyllning ovan berg. Inom del av utbyggnadsom-
rådet är marken utfylld. Fyllningens sammansättning är inte känd, men bedöms främst bestå av sten- och blockrikt 
krossmaterial. Dess mäktighet har som mest uppmätts till ca 2-10 m. Havsbotten närmast fyllningen består av stenut-
fyllnader, berg eller sediment med grus. Lokalt inom ett mindre område har vid den geotekniska undersökningen 
påträffats ett ca 2-3 m tjockt lager av lösare sediment.

Stabilitetsförhållandena är goda för befintliga byggnader som är grundlagda direkt på berg. I områdets norra del är 
hamnen förstärkt med stödmur mm. Detta medför att inga stabilitetsproblam bedöms uppstå, förutsatt att den befint-
liga konstruktionen är konstruerad för aktuella lastförhållanden och är i fullgott skick. 

I anslutning till fastigheterna Tubberöd 1:201 och 1:252 är säkerheten mot skred inte fullgod för befintliga och fram-
tida förhållanden. Norr om Tubberöd 1:201 finns en bergskärning med block som riskerar att lossna om de utsätts för 
kraftigare vibrationer.
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Lek och rekreation
Klipporna och vattnet utgör spännande lekmiljöer för barn. Närmsta badplats ligger ca 750 meters gångväg norr om 
planområdet vid Tubbeviken. En allmän lekplats finns på torget precis söder om planområdet.

Rekreationsmöjligheterna är stora i och runt Skärhamn. Ca 2 km söder om planområdet ligger idrottsplatsen Röa- 
vallen med konstgräs- gräs- och grusplaner.

Offentlig och kommersiell service
Skärhamn är Tjörns centralort. Här finns kommunhuset med bibliotek och ca 750 meter från Buskär ligger Skärhamns 
skola för elever från förskolan till årskurs fem. Skärhamn är även Tjörns kommersiella centrum med allt för det dagliga 
behovet. Från planområdet är det ca 700 meters gångväg till en stor matvarubutik.

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats ligger vid torget precis söder om planområdet. Härifrån går bl a. Tjörnexpressen till Stenung-
sund och Göteborg samt fyra lokala bussar.

Gator och trafik
Hamngatan som passerar planområdet är huvudleden genom Skärhamn. Den tillåtna hastigheten är 40 km/h och 
vägen svänger kraftigt invid planområdet vilket bidrar till att hålla nere hastigheterna. Planer för en utbyggnad av 
gång- och cykelväg längs Hamngatan pågår. Genom planområdet går ett inarbetat gång- och cykelstråk.

Planområdet

Stråket genom Skärhamn 

Buller
Enligt trafikmätningar utförda av Trafikverket trafikeras Hamngatan på sträckan förbi planområdet av ca 3000 for-
don/dygn. Magasinsgatan förväntas trafikeras av 110 fordon/dygn efter utbyggd detaljplan. Magasinsgatan kommer 
mycket sällan trafikeras av tunga fordon, varför personbilstrafik kommer att bli dimensionerande för ljudnivåerna. 
Framtida ekvivalenta ljudnivåer vid fasader och uteplatser utmed Magasinsgatan har beräknats till 42-44 dBA för de 
nytillkommande bostäderna. Motsvarande maximala ljudnivåer beräknas till som högst 72 dBA vid gavlarna närmast 
gatan. Om inte uteplatser placeras precis vid Magasinsgatan kommer samtliga riktvärden för buller att klaras.  
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Teknisk försörjning
Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt i området. 

Klimatförändringar 
Vi står inför förändringar i klimatet och höjda vattennivåer och ökade regnmängder är förutsättningar som samhälls-
planeringen måste anpassa sig efter.

Marknivån inom planområdet är som lägst ca +1,5 meter (RH00). Länsstyrelsen i Västra Götaland rekommenderar i 
sitt planeringsunderlag ”Stigande vatten -  en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden (decem-
ber 2011)” med tillhörande faktablad ”Kusten 2012-02-03” en golvnivå på +3,6 meter för bostadsbebyggelse för att 
med säkerhet klara framtidens höjda vattennivåer. Under denna nivå krävs åtgärder och nivåer under +3,1 meter 
rekommenderas inte.

Radon
Området ligger inom normalriskområde för radon. Byggnader där människor vistas stadigvarande skall utföras med 
radonskyddande konstruktion, såvida inte särskild utredning påvisar att radon förekommer endast i ringa omfattning. 

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Bebyggelse

Kulturmiljö
Buskär utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö och det är angeläget att området vårdas och utvecklas så att de kul-
turhistoriska värdena bevaras. Ny bebyggelse samt förändringar av befintliga byggnader ska anpassas till platsens 
förutsättningar och värden. Lägenheter bör utformas så att de är avsedda för åretruntboende. 

Generellt gäller för den befintliga bebyggelsen att varsamhet ska iakttas vid underhåll och ändring av byggnadernas 
exteriörer, i avsikt att bevara bebyggelsens särart. Autentiska byggnadsvolymer, takfot, materialval och färgsättning 
ska särskilt beaktas. Tillbyggnader skall utformas och placeras på ett för byggnaden tidstypsikt sätt avseende byggna-
dens karaktär. Loftgångar samt utvändiga trappor till övervåningen medges inte. 

För såväl befintlig bebyggelse som ny bebyggelse gäller följande krav beträffande utseende: 

• Fasadmaterial ska vara träpanel målad i traditionell färg, dvs ljus täckande färg eller matt faluröd slamfärg 
eller annat traditionellt material såsom t ex fibercementskiva, sinuskorrugerad plåt med motsvarande färgsättning. 

• Takmaterial ska vara rött lertegel eller annat traditionellt takmaterial såsom exempelvis plåt, papp eller fiberce-
ment. Betongtakpannor medges inte.

• Byggnadsdetaljer som dörrblad, portar, fönsterluckor, foder, vindskivor, vattskivor etc skall vara målade i tradi-
tionell färg och kulör, dvs i svart, grått, falurött eller brutet vitt. Accentkulörer medges inte. 

Detaljplanens bestämmelser syftar till att områdets nuvarande karaktär skall bevaras samtidigt som möjlighet ges 
för renovering och upprustning av bebyggelsen. I områdets sydvästra del medges att befintliga magasinsbyggnader 
ersätts med ny bebyggelse. Intentionen är att den nya bebyggelsen ska tillåtas få ett modernt uttryck men som sam-
tidigt harmonierar med den kulturhistoriska miljön på platsen. De kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag som Buskär 
besitter försvinner om det sker allt för stora ingrepp i miljön. För att säkerställa en utveckling med hänsyn till Buskärs 
karaktär är det nödvändigt att beakta området som en helhet. All nybyggnad, ombyggnad, underhåll eller ändring på 
fastigheten ska ske i enlighet med de förhållningssätt som tagits fram i det kulturmiljöunderlag (2011-03-11) som hör 
till planförslaget. Frontespis får utföras på huvudbyggnader utmed högst 1/3 av fasadens längd. Största bredd per 
frontespis är dock högst 4,0 meter. Takkupor medges inte, förutom inom området för ny bebyggelse.

Bostadshus
Mellan Magasinsgatan och Hamngatan ligger ett område med äldre bostadshus. Dessa ingår i områdets kulturhisto-
riskt värdefulla miljö. Detaljplanen syftar till att byggnaderna i huvudsak skall bevara sin nuvarande karaktär. För att 
ge utrymme för en viss flexibilitet medges dock mindre tillbyggnader av bostadshusen. Tillbyggnad får ske med högst 
med 20 % av huvudbyggnadens befintliga byggnadsarea, dock med högst 20 m2. Fristående komplementbyggnader 
såsom garage och förråd medges med sammanlagt högst 40 m2 byggnadsarea per fastighet. Tillbyggnader och andra 
förändringar som på ett mer avgörande sätt kan påverka byggnadens karaktär skall placeras och utformas med stor 
varsamhet och underordnas byggnadens historiska karaktär. Vid underhåll och ändringar av byggnaders exteriörer 

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
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skall varsamhet särskild iakttas avseende verandor, originalfönster, snickeridetaljer och –utsmyckningar. Vid renove-
ring av tak ska rött lertegel väljas som takmaterial. Byggnad som rives, brinner ner eller på annat sätt skadas får ersät-
tas/renoveras/underhållas till i princip samma placering/utformning/utseende.

Magasinsbyggnader
I områdets norra del ligger magasinsbyggnaderna tätt. Miljön besitter stora kulturhistoriska värden och med hänsyn till 
detta medges inte tillbyggnader. Byggnadernas exteriör skall underhållas så att deras särart bevaras, vilket innebär att 
de inte får förlora sin karaktär av magasinsbyggnader. Vid underhåll och andra förändringar skall särskild varsamhet 
iakttas avseende taklutning, fönster- och dörrsättning samt den befintliga enkelheten i fasadernas uttryck. Byggnad 
som rives, brinner ner eller på annat sätt skadas får ersättas/renoveras/underhållas till i princip samma placering/
utformning/utseende.

Bostad får inredas i magasinsbyggnadernas övre plan, men inte på bottenvåningen med hänsyn till risken för höga 
vattennivåer i framtiden. Bottenvåningarna kan vara lämpliga för enklare verksamheter såsom t ex galleri, kontor, 
uthyrning av kajaker/cyklar/kanoter. Stor flexibilitet mellan bostadsändamål och icke störande verksamheter eftersträ-
vas. Större glasytor (fönster, glasdörrar, fasta glaspartier) i fasad mot vattnet skall förses med utvändiga stängbara 
träluckor. 

Ny bebyggelse
Inom fastigheten Buskär 1:201 föreslås ca sju lägenheter i två bostadslängor. Dessa skall placeras i öst-västlig rikt-
ning, vilket bidrar till att den visuella kontakten är fortsatt god mellan Magasinsgatan, befintlig bebyggelse och vattnet.  
Radhuslängorna får delas upp i mindre enheter, dock inte fler än 3 respektive 2 i vardera bostadslänga. Avsikten är att 
byggnaderna skall ha en långsträckt form med karaktären av magasinsbyggnader och bör inte hämta sitt formspråk 
från friliggande bostadshus. På fastigheten Buskär 1:252 föreslås tre bostadshus som placeras i en sammanhållen 
enhet. 

Bebyggelsen får uppföras i tre plan där bottenvåningen utnyttjas för parkering och/eller enklare verksamheter. Bostad 
får inte anordnas i bottenvåningen med hänsyn till risken för stigande vatten. Lämpliga verksamheter kan t ex vara 
uthyrning av cyklar, kanoter, kajaker samt galleri och enklare säsongsbetonad försäljningsverksamhet. Detta för att 
skapa möjligheter för ett levande Skärhamn där verksamheter och bostäder traditionellt blandas i en intim och liten 
skala. För att skapa ett tydligt gaturum kring Magasinsgatan skall byggnadernas östra fasad placeras i egenskaps-
gräns mot gatan. Inom Buskär 1:252 medges en fristående byggnad inom fastighetens västra del. 

Taklutning för de nya byggnaderna skall vara lägst 24 grader och högst 45 grader. Takkupor får anordnas. Dessa får 

Fotomontage av föreslaget Thorbjörnsson och Edgren arkitekter
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Fasad av föreslagen bebyggelse inom Tubberöd 1:201 Thorbjörnsson och Edgren arkitekter

uppta högst 1/3 av fasadlängden. Varje enskild takkupa får dock högst ha bredden 4,0 m. Större glasytor (fönster, 
glasdörrar, fasta glaspartier) i fasad mot vattnet skall förses med utvändiga stängbara träluckor. 

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. I områden som idag inte berörs av strandskydd återinträder detta när en 
ny detaljplan upprättas. Inom planområdet krävs ett upphävande av strandskyddet för att den nya detaljplanen skall 
kunna genomföras. Följande särskilt skäl föreligger för att upphäva strandskyddet:

• Planområdet är i sin helhet ianspråktaget av bebyggelse med tillhörande tomter. Tillgänglig mark är belägen 
inom respektive verksamhet- eller bostadshus avgränsade tomtplats och/eller hemfridszon.

Vattenområden 
Befintliga kajer och bryggor utgör en del av den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Detaljplanen syftar till att dagens 
utformning skall bibehållas. I anslutning till föreslagen nybebyggelse avses en ny brygga uppföras inom allmän plats. 
Syftet är att denna skall vara allmänt tillgänglig och utöka möjligheten att kunna promenera utmed strandlinjen. I övrigt 
får inga helt nya bryggor uppföras. De bryggor som finns idag får om de rivs, brinner ned eller på annat sätt skadas 
ersättas med en ny brygga med i princip samma placering, utformning och utseende som den tidigare bryggan. Vid 
underhåll och renovering skall även nuvarande utseende bibehållas. På plankartan har vattenområdet avgränsats så 
kajer och bryggor som är grundlagda i sin helhet direkt på mark redovisas som kvartersmark. Bryggor, inklusive funda-
ment och pålar etc, som sträcker sig ut över vatten, redovisas som vattenområde. 

Fotomontage av föreslaget Thorbjörnsson och Edgren arkitekter

Sektion av föreslagen bebyggelse på Tubberöd 1:201 Thorbjörnsson och Edgren arkitekter
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Förslag till utformning av ny brygga. Fotomontage Thorbjörnsson och Edgren arkitekter

Natur 
Tre mindre områden redovisas som naturmark. Två av dessa består huvudsakligen av kala klipphällar medan ett 
tredje utgörs av en asfalterad yta som leder fram till kajkanten. Syftet med naturmarken är främst att säkra tillgänglig-
heten till havet och att ge möjlighet för allmänheten att kunna promenera ned till strandkanten. 

Geoteknik
För att uppnå tillräcklig säkerhet mot skred för såväl befintliga som framtida förhållanden vid fastigheterna Tubberöd 
1:201 och 1:252 skall avschaktning ske av landområdet närmast havet. Med hänsyn till utrymmesskäl krävs spont 
inom del av området. Omfattning av avschaktning samt läge för spont regleras med bestämmelser på plankartan och 
framgår utförligare av till planen hörande geoteknisk utredning. Inom området förekommer skikt av lera där det kan 
råda högre tryck på djupet än vad som mosvarar en i övrigt låga grundvattennivån. Detta bör beaktas vid projekte-
ring av åtgärderna. Efter avschaktning och utförd spont är med hänsyn till stabiliteten högsta tillåtna markbelastning 
25 kPa i form av byggnader, uppfyllnader och trafiklaster. Laster som placeras direkt på berg omfattas inte av denna 
lastrestriktion utan gäller enbart utfyllt område.

Kompletterande utredning har utförts där kajkanternas status och konstruktion verifieras och redovisas. Kajkanterna i 
planområdets norra del har i utredningen generellt bedömts vara i fullgott skick med hänsyn till den föreslagna mark-
användningen. Någon fullständig utredning av kajkantens konstruktion och stabilitet har inte varit möjlig att utföra då 
dokumentation över hur murarna är konstruerade och byggda saknas. Detaljplanen reglerar i första hand befintliga 
förhållanden och reglerar byggrättens avgräsning kring områdets byggnader. Inga nya eller utökade byggrätter före-
slås i anslutning till kajen i norr. De huvudbyggnader som finns på platsen står på underlag av berg. Kajkanterna hör 
till den kulturhistoriskt värdefulla miljön på platsen. Med stöd av detta gör kommunen bedömningen att stabiliteten är 
fullgod för planens syfte och redovisad markanvändning med tillhörande byggrätter.

Bergras/Blockutfall
Inom fastigheten 1:256 finns ett kilblock och två utstickande block. Stabilitetsmässigt utgör dessa i nuläget ingen 
risk för utfall. Vid sprängningsarbeten kan bergskärningen komma att utsättas för vibrationer, vilken kan komma att 
försämra förutsättningarna. Innan sprängningsarbeten eller andra vibrationsalstrande arbeten utförs skall bergsslänten 
rensas och lösa block och stenar avlägsnas. 

Förorenad mark 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts på delar av fastigheterna Tubberöd 1:201 och 1:252. Analyser 
av markprover påvisar halter över gällande riktvärden för Känslig Markanvändning med avseende på metaller samt 
TBT. Dessa föroreningar skall avgränsas, schaktas upp och tas om hand innan utbyggnad av bostäder kan ske. 
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Sedimentprover har tagits i bottensedimenten utanför de båda fastigheterna. I dessa har påvisats halter av förore-
ningar som bedöms medföra allvarliga eller mycket allvarliga konsekvenser för marina organismer. I samrådsskedet 
föreslagen småbåtshamn har utgått och inga åtgärder föreslås därmed i vattenområdet. Ett genomförande av detalj-
planen föranleder i sig inga ytterligare åtgärder eller undersökningar av sedimenten. Med hänsyn till de påvisade hal-
terna av föroreningar rekommenderas dock på sikt vidare åtgärder för hamnbassängen för att klarlägga förorenings-
status och åtgärdsbehov. 

Gator 
Magasinsgatan ingår i ett större gång- och cykel stråk genom hela Skärhamn varför det är viktigt att ha god tillgäng-
lighet för gående och cyklande här. Magasinsgatan anges i detaljplanen som en gångfartsgata, dvs en gata där all 
trafik sker på de gåendes villkor och fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser. Gatorna inom 
planområdet är allmän platsmark. 

Från Magasinsgatan anläggs en ny gata ned mot havet norr om föreslagen nybebyggelse. Höjdsättningen av denna 
skall utformas så gatan faller undan från Magasinsgatans lågpunkt ned mot strandlinjen. Avsikten är att en instängd 
lågpunkt inte skall bildas i Magasinsgatans norra del. Vid stora nederbördstillfällen ska ytvatten kunna ta sig via gatan 
ut mot havet för att mininera risken för översvämningar i befintlig bebyggelse. 

Söder om den nya gatan föreslås en ny GC-väg från Magasinsgatan till havet. Längs med vattnet tillskapas även en 
brygga inom allmänplatsmark vilket säkrar allmänhetens möjlighet att nå vattnet, se illustration sidan 12. 

Huvudman för gator 
Tjörns kommun har en tradition av enskilt huvudmannaskap. För att väghållningen inom samhället ska fungera enhet-
ligt föreslås i planen enskilt huvudmannaskap med vägföreningen som huvudman. 

Trafiksituationen utanför planområdet 
Ett genomförande av planen bedöms inte ge betydande påverkan på trafiksituationen utanför området. 

Parkering
All parkering inom området anordnas inom kvartersmark. Minst 1,5 bilplats per lägenhet skall anordnas för ny 
bostadsbebyggelse. För verksamheter (HKR) skall minst 22 bilplatser anordnas per 1000 m2 bruttoarea. För befintliga 
bostadshus och magasinsbyggnader skall minst en parkeringsplats anordnas inom respektive fastighet. Inom ett fåtal 
fastigheter är det inte fysiskt möjligt att anordna uppställningsplats för bil. De som inte har möjlighet att parkera på den 
egna fastigheten avses ges möjlighet till detta på annan plats genom exploateringsavtal. 

Teknisk försörjning
Ett förslag till lösning för vatten, avlopp och dagvatten har tagits fram i arbetet med planförslaget. Se separat dag-
vattenutredning. Inom huvuddelen av området finns inte utbyggt något system för omhändertagande av dagvatten. 
Marken inom området består till stora delar av berg i dagen eller av tunna jordlager ovan berg. De dagvattenledningar 
som finns i delar av planområdet och de som planeras är belägna på en sådan nivå att dessa ofta ligger på lägre nivå 
än havet. Det innebär att höjdmässigt är magasin och reningsmöjligheterna små. Dessutom är möjligheten till infiltra-
tion liten med tanke på de tunna jordlagren och närheten till berg. 

Risk för översvämning
Med hänsyn till klimatförändringar och förväntade stigande havsnivåer skall vid ny- och ombyggnad av bostäder 
överkant färdigt golv i bostadsvåning ligga på nivån lägst +3,6 m. Lokaler som tillhör bostäderna och som är mindre 
känsliga för inträngande vatten såsom t ex cykelförråd och parkeringsgarage får anordnas på en lägre nivå. Även fri-
stående komplementbyggnader såsom garage och uthus får uppföras på en lägre nivå. Överkant färdigt golv i lokaler 
för handel och kontor medges på en lägre nivå om skyddsåtgärder vidtas och/eller vattentät konstruktion tillämpas. 
Skyddsåtgärder kan t ex vara barriärer som skyddar mot inträngande vatten. 

Från Magasinsgatan föreslås en ny gata mot väster ned till stranden. Tillåten nock- och byggnadshöjd på angräns-
ande ny byggnad har anpassats till gatans höjdläge för att ge möjlighet till en god markanpassning. Syftet är att bland 
annat byggnadens bottenvåning skall kunna utnyttjas för parkering.

Tre befintliga äldre bostadshus inom planområdet har ett golvbjälklag under +3,6 vilket är den nivå som Länsstyrelsen 
rekommenderar som lägsta nivå för bostäder med hänsyn till stigande havsvattennivåer i framtiden. Byggnaderna 
ingår i den kulturhistoriskt värdefulla miljön och med hänsyn till detta får det accepteras att bostadsbjälklaget ligger 
på en lägre nivå. Vid risk för höga vattennivåer får temporära åtgärder övervägas som skyddar byggnaderna mot 
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inträngande vatten.  Vid ombyggnad  bör hänsyn tas till pågående klimatförändringar. Förutsättningarna bör prövas att 
anpassa byggnadens utformning så att risk för inträngande vatten undviks. I händelser av brand eller att dessa ska-
das på annat sätt får bostäderna ersättas med ny byggnad med i princip samma placering, utformning och utseende. 
Blir detta aktuellt bör övervägas att höja byggnadens sockel så att bottenbjälklaget får nivån +3,6 m.

Uppmätta golvbjälklag. Metria

 
Områden i Skärhamn som riskerar att översvämmas vid höga vattennivåer.

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
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KONSEKVENSER
En detaljplans genomförande medför alltid konsekvenser, både positiva och negativa. Oftast påverkar en detaljplan 
inte bara planområdet utan också till exempel grannar, samhällsfunktioner och miljö. Enligt plan- och bygglagen ska 
all planläggning ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Det innebär att detaljplanens konsekvenser 
måste analyseras och de ställningstaganden som görs i förslaget måste motiveras. 

Planförslaget medför också fastighetsrättsliga konsekvenser. Dessa redovisas i kapitlet Genomförande.

Planen medför att befintliga förhållanden legaliseras och frågor som vatten- och avlopp kan hanteras på ett gemen-
samt och överblickbart sätt. Planen innebär även en möjlighet till varsam utveckling av en betydelsefull kulturmiljö 
utifrån platsspecifika och generella förutsättningar samt säkrar möjligheter för det allmänna tillträdet till vattnet inom 
planområdet.

Planområdet är beläget ca 500 meter från natura 2000-området vid Brevikskile/Toftenäs samt naturreservatet Tofte-
näs. Den begränsade utbyggnaden som föreslås bedöms inte påverka dessa områden negativt.

Planförslagets konsekvenser på kulturmiljön
Detaljplanen syftar till att säkerställa att områdets kulturhistoriska värden inte förvanskas. Bestämmelserna ger 
utrymme för vissa mindre förändringar och kompletteringar av befintlig bebyggelse, vilket inte bedöms inverka negativt 
på kulturmiljö. Inom del av området medges att befintliga magasinsbyggnader rivs och ersätts med ny bebyggelse. 
Bebyggelsen kommer att få ett modernt formspråk, men skall i skala, volymer och färgsättning mm anpassas till områ-
dets karaktär. Detaljplanen syftar inte till att bevara området som ett museum från en viss tidpunkt utan ger möjlighet 
till en fortsatt utveckling där den nya bebyggelsen kommer att utgöra ytterligare en årsring. Med föreslagen utformning 
bedöms bebyggelsen kunna inordnas i kulturmiljön utan att denna förvanskas. 

Befintlig bostadsbebyggelse regleras på så sätt att en varsam förvaltning och utveckling är möjlig utifrån de antikva-
riska värden som de enskilda byggnaderna besitter samt deras relation till helheten. För merparten småhusen lämnas 
möjlighet till mindre tillbyggnader samt till uppförande av komplementbyggnader. Detta skall ske varsamt med hänsyn 
till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 

I den del av området som idag karaktäriseras av större magasin medger planen en nyexploatering inom Tubberöd 
1:201 och 1:252. Planförslaget reglerar byggrätter, markanvändning och utformning på så sätt att det är möjligt att 
ny bebyggelse parafraserar kringliggande magasin och dess relation till småhusbebyggelsen. Detta innebär dock att 
det äldre magasinet inom 1:252 med vissa antikvariska värden rivs och ersätts av ett nytt. Detta bedöms vara rimligt i 
förhållande till möjligheten till en samlad nygestaltning. 

I detaljplanen reserveras utrymme för att anlägga en allmänt tillgänglig brygga. Härigenom säkerställs ett allmänt 
tillträde till kaj och vatten vilket tidigare saknats. Detta förstärker  i sin tur upplevelsen av en tillgänglig miljö som förr 
existerat enbart av hävd. 

I norra delen av området består bebyggelsen av en blandning av äldre magasin och ett fåtal småhus. För denna del 
syftar planen i huvudsak till en varsam utveckling och bevarande. Bostadsändamål i magasinens ovanvåning tillåts 
och utifrån varsamhets- och utformningsbestämmelser är målet att säkerställa en långsiktig förvaltning av byggna-
derna utifrån individuella samt generella karaktärsdrag. Planen medger vissa möjligheter till förändring av exteriör 
vilket regleras med hänsyn till magasinens generella karaktärsdrag. 

Huvudbyggnaderna får kompletteras med frontespis. Lämplig placering och utformning prövas närmare vid bygglov 
med utgångspunkt från miljön och den enskilda byggnadens kulturhistoriska värden. Möjligheten till komplettering 
med frontespis bedöms rimligt med hänsyn till miljön som helhet och i förhållande till vinsten av att säkra en varsam 
vidareutveckling av en bebyggelse som annars skulle ha stått hotad då magasinens ursprungliga funktion inte längre 
är aktuell. En varsam och långsiktig hantering av bebyggelsen ger möjlighet till en fortsatt tydlig avläsbarhet av de 
värdefulla karaktärsdragen i både den enskilda byggnaden som dess förhållande till helhetsmiljön.  

Sammanfattning
Planförslaget innebär att det är möjligt att säkerställa en varsam förvaltning av kulturhistoriska värden utifrån bebyg-
gelsens förutsättningar – både utifrån den enskilda byggnadens individuella karaktärsdrag som dess roll i ett större 
perspektiv. Nyexploateringen i väst kommer dock att innebära vissa avsteg som bedöms parafrasera kringliggande 
kulturmiljön på ett godtagbart sätt om detta sker i enlighet med illustrerat förslag till nybyggnad. 

Nollalternativet
Möjligheten till en varsam hantering av bebyggelsen utifrån dess värdebärande karaktärsdrag saknas. Detta kan 
resultera i en ovarsam hantering av den enskilda byggnadens antikvariska värden samt bebyggelsens samlade karak-
tärsdrag. 

KONSEKVENSER
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En stor andel av bebyggelsen saknar planstöd med överrensstämmande byggrätt i vilket en hög nivå av osäkerhet för 
fastighetsägarna ligger. Vid en eventuell brand eller större skada på något eller flera av husen kan det bli osäkert hur 
en återuppbyggnad skulle kunna ske. Tillgången till kaj och vatten fortsätter att vara otydlig.

Miljökvalitetsnormer
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om 
kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö 
eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitets-
normer finns framtagna för kvävedioxid, svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid och bensen i utomhusluft och redovi-
sas i förordningen om miljökvalitetsnormer (Svensk författningssamling 2001). 

På grund av den föreslagna exploateringen kommer utsläpp från biltrafik och uppvärmning öka marginellt i området. 
Ökningarna kommer dock vara så begränsade att detta inte bedöms ge upphov till buller eller luftföroreningar som 
överskrider gällande riktvärden.

Skärhamnsområdet är en vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har Skärhamnsområdet måttlig ekologisk status, med målet 
att god ekologisk status ska uppnås till 2021. Det anses som ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta 
de åtgärder som skulle krävas för att uppnå god ekologisk status 2015. En av de främsta orsakerna till att miljökvali-
tetsnormerna inte uppfylls i området är övergödning. Den kemiska statusen för ytvatten (exklusive kvicksilver) bedöms 
som god, vilket också är målet till 2015.  

Idag finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas inom områden som kan 
komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. Exploateringsområdet utgörs idag redan av hårdgjorda ytor, 
vilket får till följd att endast marginella skillnader av utgående dagvattenflöde från planområdet är att vänta i samband 
med planerad utbyggnad. Utbyggnaden bedöms inte påverka den ekologiska statusen för Skärhamnsområdet nega-
tivt

GENOMFÖRANDE
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid ger en skälig tid för 
utbyggnad av planområdet.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet 
med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock 
att gälla till dess den ändras eller upphävs av kommunen.

Huvudmannaskap
Tjörns kommun ska inte vara huvudman för den allmänna platsmarken inom detaljplanen. Planen föreskriver så kallat 
enskilt huvudmannaskap.

För tillkommande allmänna platser (gångfartsgata, gc-väg, natur, brygga samt torg) inom föreliggande detaljplan före-
slås befintlig samfällighetsförening/gemensamhetsanläggning, Skärhamns vägförening (Tubberöd ga:1), utökas till att 
omfatta anläggningar inom planområdet i den mån de inte redan är upplåtna till Skärhamns vägförening. Exploatören 
bekostar dock iordningställande av allmän plats. Den tillkommande allmänna platsmarken övertas av huvudman när 
den iordningställts samt övertagande har intagits i beslut enligt anläggningslagen, regleras i exploateringsavtal.

Ansvarsfördelning

Allmän platsmark
För iordningställande av tillkommande allmän platsmark ansvarar exploatören. När allmän platsmark har iordning-
ställts samt övertagande har intagits i beslut enligt Anläggningslagen ska den övertas av huvudman. Förslagsvis 
utökas befintlig gemensamhetsanläggning, Tubberöd ga:1, till att omfatta anläggningar såsom gc-väg, gångfartsgata, 
natur, brygga samt torg inom planområdet och förvaltas av Skärhamns vägförening. .

Kvartersmark
Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark, ansvarar exploatören/berörd fastighetsägare för 
byggnads- och anläggningsarbeten.
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Avtal 
Kommunen och exploatören har upprättat plankostnadsavtal. Plankostnadsavtalet reglerar bland annat fördelning av 
kostnader för upprättande av detaljplan.

Kommunen och exploatören ska även upprätta ett exploateringsavtal. Avtalet ska bland annat reglera fastighetsbild-
ning, ansvarsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark, utbyggnad och anslutning till kommunalt dagvattensys-
tem, fastighetsbildning m m. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av båda parter och godkänts av KS innan 
antagandet av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen tillhörande fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Fastighetsindelningsbe-
stämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområdet.

Med tanke på att detaljplanen föreslår delad användning exempelvis bostäder, handel, kontor samt kultur, kan det bli 
aktuellt att lösa fastighetsbildningen med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning.

I de fall mark ska upplåtas till allmän plats, ansvarar exploatören för att ta fram erforderliga avtal. I de fall mark ska 
överföras mellan fastigheter, ansvarar berörda fastighetsägare för erforderliga avtal. 

Marköverföringar och rättighetsupplåtelser
Nedan redovisas en översikt avseende marköverföringarna och rättighetsupplåtelser, se även karta sidan 18. Erfor-
derliga avtal om reglering träffas separat. 

Fastighet     Åtgärd
Del av Tubberöd 1:201    Upplåts till Tubberöd ga:1, alternativt ny gemensamhetsanläggning
(Område 1)     
Del av Tubberöd 1:252    Området är upplåtet till Tubberöd ga:1
(Område 2 )     
Del av Tubberöd 1:524    Området är upplåtet till Tubberöd ga:1
(Område 3)     
Del av Tubberöd 1:488    Överförs till Tubberöd 1:201 samt Tubberöd 1:524
(Område 4)         
Del av Nötsäter 1:336    Överförs till Tubberöd 1:252, 1:158 samt 1:244
(Område 5)     
Del av Nötsäter 1:336    Upplåts till Tubberöd ga:1, alternativt ny gemensamhetsanläggning
(Område 6)
Del av Tubberöd 1:201    Överförs till Tubberöd 1:252
(Område 7) 
Del av Tubberöd 1:248    Området är upplåtet till Tubberöd ga:1
(Område 8)
Del av Tubberöd 1:158    Upplåts till Tubberöd ga:1, alternativt ny gemensamhetsanläggning
(Område 9)
Del av Tubberöd 1:252    Upplåts till Tubberöd ga:1, alternativt ny gemensamhetsanläggning
(Område 10)     
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Gemensamhetsanläggningar
Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemensamt ansvariga för anläggningarnas 
utförande och framtida drift. Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas direkt av delägarna i gemensamhetsanlägg-
ningen eller av en särskilt bildad samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningar bildas genom lantmäteriförrätt-
ning där man även beslutar vilka fastigheter som ska delta i de olika gemensamhetsanläggningarna och med vilka 
andelstal som reglerar fördelning av framtida drifts- och underhållskostnader varje deltagande fastighet åsätts.

Allmän plats
Det blir nödvändigt att inrätta/ändra gemensamhetsanläggningar för allmän plats. Förslagsvis görs det genom att 
befintlig gemensamhetsanläggning, Tubberöd ga:1, utökas i detta syfte, alternativt inrättas en ny gemensamhetsan-
läggning. Det blir nödvändigt att ansöka om omprövningsförrättning alternativt inrättande av ny gemensamhetsanlägg-
ning enligt anläggningslagen. Ansökan sker hos Lantmäteriet. Att marken skall upplåtas till Tubberöd ga:1 innebär att 
marken upptas i den redan befintliga gemensamhetsanläggningen som Skärhamns vägförening ansvarar för (eventu-
ellt blir det en ny gemensamhetsanläggning för vägområdena när Buskär exploateras)

GENOMFÖRANDE
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Exploatören ansvarar för utbyggnad samt drift och underhåll av tillkommande allmän plats till dess anläggningarna 
ingår i en gemensamhetsanläggning.

Kvartersmark
Inom kvartersmark kan det bli aktuellt att inrätta anläggningar för exempelvis parkering, sophantering m m. Detta är 
något som berörd fastighetsägare får ansöka om och bevaka i samband med lantmäteriförrättning. Utmed Maga-
sinsgatan behöver parkering anordnas inom område markerat med ”parkering” på plankartan. Här finns möjlighet att 
anordna parkering för de fastighetsägare som inte har förutsättningar att anordna parkering inom den egna fastighe-
ten. Upplåtelse för andra fastigheter kan ske genom gemensamhetsanläggning eller annan typ av avtal. 

Ledningsrätt
Eventuellt säkerställande av kommunala såväl som icke kommunala ledningars bestånd genom ledningsrätt, servitut 
eller nyttjanderätt ansvarar respektive ledningsägare för. Bildande av ledningsrätt sker genom lantmäteriförrättning.

Servitut
Detaljplanen bedöms inte ge upphov av servitutsupplåtelser. Servitut kan dock bli aktuellt beroende på hur man väljer 
att dela in kvartersmarken i fastigheter. Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal 
mellan berörda fastighetsägare.

Utbyggnad av tekniska anläggningar
VA, Dagvatten
Till detaljplanen hör en särskild VA-utredning. Utbyggnaden av VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA-nät 
ska ske i enlighet med utredningen.

Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt VA-nät regleras enligt gällande VA-taxa och ska ske i samråd 
med kommunen. .

El- och teleförsörjning
Det är exploatörernas ansvar att samråda med nätägare kring villkoren för anslutning av planerad bebyggelse.

Tekniska utredningar/undersökningar
Se detaljplanens innehållsförteckning avseende genomförda utredningar/undersökningar. Berörd exploatör/fastighets-
ägare ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande tekniska utredningar för att genomföra detaljplanen.

Tillstånd 
Exploatören/berörd fastighetsägare ansvarar och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser etc för genomförandet av 
exploateringen inom detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen kan få kostnader för utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Man kommer dock att erhålla intäkter genom 
anslutningsavgifter till det kommunala VA-nätet. Kommunen kommer att få ersättning för den del av den kommunala 
fastigheten Tubberöd 1:488 som utgör kvartersmark och som ska överföras till Tubberöd 1:201 respektive Tubberöd 
1:524.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören
Exploatören svarar för kostnader inom kvartermark, nya anläggningar inom allmän plats, anslutningsavgifter (VA, el, 
tele m m.), intrångsersättningar i samband med upplåtelse av allmän plats, inköp av mark som ska ingå i den plane-
rade bebyggelsen på den egna fastigheten. Genom detaljplanen skapas värde genom byggrätter inom exploatörens 
fastighet.

Ekonomiska konsekvenser för övriga
Skärhamns vägförening – Tubberöd ga:1: Befintlig samfällighetsförening föreslås få framtida ansvar för skötsel och 
underhåll av allmän plats. Detta innebär ökade kostnader men också ökade intäkter på grund av fler medlemmar i 
föreningen. 

GENOMFÖRANDE
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Eventuellt nya samfällighetsföreningar: Nybildade samfällighetsföreningar får framtida ansvar för skötsel och underhåll 
av gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.

I de fall fastighet upplåts till gemensamhetsanläggning kan ersättning i pengar komma att utgå pga intrången. I de fall 
mark ska överföras mellan fastigheter kommer pengar att utväxlas mellan berörda fastigheter för att kompensera den 
fastighet som minskar i värde.
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